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1. Realizarea atribuțiilor stabilite 
în concordanță cu misiunea 
instituției 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Reflectarea în documente scrise a 
organizării controlului intern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Elaborarea documentelor 
1.1.2. Implementarea standardului 1  

- Aducerea la cunoștință a normelor interne 
- Respectarea normelor interne 
- Monitorizarea procesului în CNEH 

1.1.3. Implementarea standardului 2 
- Aducerea la cunoștință a atribuțiilor de serviciu specifice 

instituției/compartimentului 
- Îndeplinirea atribuțiilor de serviciu specifice instituției 
- Îndeplinirea atribuțiilor de serviciu specifice compartimentului 
- Monitorizarea procesului în CNEH 

1.1.4. Implementarea standardului 4 
- Indeplinirea obiectivelor instituției stabilite în condiții de eficiență, 

eficacitate și legalitate 
1.1.5. Implementarea standardului 5 

- Armonizarea obiectivelor structurilor organizatorice cu cele ale 
instituției 

- Actualizarea obiectivelor specifice atunci când intervin schimbări 
1.1.6. Implementarea standardului 6 

- Planificarea activităților specifice care au caracter de regularitate  
- Evaluarea personalului pentru activitatea desfășurată în 2018/2019 
- Monitorizarea și evaluarea modului de îndeplinire a sarcinilor specifice 

1.1.7. Implementarea standardului 7 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

COLEGIUL NAŢIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI” 
RĂDĂUŢI, Calea Bucovinei 5, Cod:725400, Tel: 0230/561522, Fax: 0230/566048 

E-mail: churmuzachi @ yahoo.com 

 

Vizat director, 

Prof. Puiu Adrian Nicolae 

   



 

2021-2022 LISTA OBIECTIVELOR GENERALE ȘI SPECIFICE  

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITĂȚI/SUBACTIVITĂȚI 

 
1. Realizarea atribuțiilor stabilite 

în concordanță cu misiunea 
instituției 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Reflectarea în documente scrise a 
organizării controlului intern 

- Monitorizarea performanțelor la nivelul instituției 
- Evaluarea performanțelor individuale ale salariaților 

1.1.8. Implementarea standardului 8 
- Identificarea riscurilor existente la nivelul unității 
- Analiza și tratarea riscurilor 
- Monitorizarea acțiunilor de diminuare a riscurilor 

1.1.9. Implementarea standardului 9 
- Elaborare de proceduri în cadrul CNEH 
- Distribuirea procedurilor 
- Actualizarea procedurilor la nivelul tuturor structurilor organizatorice 

ale instituției 
1.1.10. Implementarea standardului 11 

- Asigurarea continuității activităților operaționale 
1.1.11. Implementarea standardului 12 

- Asigurarea informării corespunzătoare în cadrul instituției 
- Asigurarea informării corespunzătoare a conducerii instituției, a 

celorlalte structuri funcționale, precum și a altor entități cu care există 
colaborare 

- Asigurarea unei comunicări eficiente în cadrul instituției 
- Asigurarea unei comunicări eficiente între structurile instituției precum 

și cu alte instituții sau cu publicul 
1.1.12. Implementarea standardului 16 
1.1.13. Desemnare consilier de etică 
1.1.14. Elaborarea codului de etică 
1.1.15. Cercetarea disciplinară 
1.1.16. Delegarea de atribuții 
1.1.17. Identificarea și gestiunea abaterilor 
1.1.18. Evaluarea performanțelor angajaților 
1.1.19. Analizarea și stabilirea structuriii organizatorice (organigrama) a unității de 

învățământ 
1.1.20. Implementarea sistemului de control managerial 
1.1.21. Determinarea expunerii la risc 
1.1.22. Desemnarea comisiei de control managerial 
1.1.23. Elaborarea și codificarea procedurilor generale și operaționale 
1.1.24. Realizarea și evaluarea controlului intern managerial 
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Realizarea atribuțiilor stabilite în 
concordanță cu misiunea instituției 

1.1.25. Dezvoltarea și implementarea strategiilor de control intern managerial la 
nivelul CNEH 

1.1.26. Diagrama de proces 
1.1.27.  

1.2. Asigurarea unei conduceri 
competente la toate nivelurile 

1.2.1. Implementarea standardului 3 
- Dezvoltarea competenței profesionale a angajaților 
- Crearea cadrului pentru creșterea performanței 

1.2.2. Implementarea standardului 10 
- Supervizarea activității din structurile organizatorice și implementarea 

măsurilor de control 
1.2.3. Implementarea standardului 15 

- Dezvoltarea unei strategii unitare în domeniul controlului intern în 
concordanță cu standardele 

- Evaluarea controlului intern 
1.2.4. Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile 
1.2.5. Gestionarea resurselor umane la toate nivelurile 
1.2.6. Semnalarea neregularităților 
1.2.7. Stabilirea obiectivelor unității de învățământ 
1.2.8. Stabilirea și reevaluarea obiectivelor 
1.2.9. Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor 
1.2.10. Supravegherea desfășurării activității în unitatea de învățământ 
1.2.11. Asigurarea continuității activității în CNEH 
1.2.12. Realizarea circuitului informațiilor 
1.2.13. Comunicarea inter și intrainstituțională 

1.3. Asigurarea calității în educație 1.3.1. Analiza culturii organizaționale 
1.3.2. Autoevaluarea instituțională 

2. Utilizarea resurselor în 
condiții de economicitate, 
eficiență și eficacitate 

2.1  Reflectarea în documente scrise a 
tuturor operaţiunilor instituţiei 

2.1.1. Utilizarea resurselor în activitățile desfășurate în CNEH 
2.1.2. Monitorizarea și raportarea performanțelor la nivelul tuturor 

compartimentelor 
2.1.3. Analiza performanțelor și elaborarea și aplicarea planurilor de îmbunătățire 
2.1.4. Elaborare de documente în conformitate cu specificul activității desfășurate 

de personal și cu normele metodologice în vigoare 

 

3.1. Asigurarea aprobărilor şi 
efectuării operaţiunilor exclusiv 

3.1.1. Elaborarea și aplicarea deciziilor 
3.1.2. Desemnarea personelor responsabile pe compartimente/grupe de activități 
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3. Protejarea resurselor entității 
împotriva utilizării inadecvate 
sau a pierderilor 

de persoane special împuternicite 
în acest sens 

3.2. Separarea atribuţiilor privind 
efectuarea de operaţiuni între 
persoane, astfel încât atribuţiile 
de aprobare, control şi 
înregistrare să fie încredinţate 
unor persoane diferite 

 

3.3. Accesarea resurselor numai de 
către persoane îndreptăţite şi 
responsabile în legătură cu 
utilizarea şi păstrarea lor 

 

3.4. Protejarea resurselor umane  

4. Organizarea și conducerea 
unei contabilități adecvate 

 Înregistrarea în mod cronologic, 
sistematic şi corect a tuturor operaţiunilor 

 

5. Asigurarea fiabilității 
informațiilor utilizate în 
cadrul entității sau difuzate 
către terți 

Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate 
în cadrul entității 

 

6. Protejarea documentelor 
împotriva a două categorii de 
fraude: disimularea furtului și 
distorsionarea rezultatelor 

6.1. Înregistrarea şi păstrarea în mod 
adecvat a documentelor; 

6.1.1. Implementarea standardului 13 
- Asigurarea unui sistem eficient privind corespondența documentelor 
- Asigurarea unui sistem eficient privind arhivarea documentelor 

 

 6.2. Accesarea documentelor numai 
de către persoane îndreptăţite şi 
responsabile în legătură cu 
utilizarea şi păstrarea lor 

 

7. Dezvoltarea şi întreţinerea 
unor sisteme de colectare, 
stocare, prelucrare, 
actualizare şi difuzare a 

Elaborarea situațiilor financiare 7.1.1. Implementarea standardului 14 
- Formularea de ipoteze valabile în vederea îndeplinirii obiectivelor 

instituției 
- Reevaluarea obiectivelor 
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datelor şi informaţiilor 
financiare şi de conducere 

8. Respectarea legilor, a 
Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare, a 
Regulamentului Intern şi 
deciziilor conducerii 

8.1.  Asigurarea respectării 
prevederilor legale în activitatea 
de personal 

 

 8.2. Asigurarea respectării 
prevederilor legale în domeniul 
sănătății și securitații in muncă 

 

 

Responsabil comisie, 

prof. Lăzărescu Luminița-Mirela 


